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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να
εγκρίνεται  η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά,
εφόσον η πληρωμή με  τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
ορίζεται ότι:
«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του
νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος
οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των
ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη
διατεθέν ποσόν.
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος
προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να
λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην
παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής
δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου
μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.
3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι' εντολών του
δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ
διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του
εντάλματος προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια
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πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων
άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων
εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον
λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του
λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως
και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται
κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 του
Ν. 4555/18: «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου
επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και
προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την
παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του
ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, των
υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας
από τους δήμους που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 

Α) Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019 στον ΚΑ: 20.7325.001
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» υπάρχει δεσμευμένη
πίστωση 25.000€, σύμφωνα με την 214 ΑΑΥ/29-01-2019

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας ψηφίστηκε με την αριθμ. 958/2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 13409/2018/2-1-2019 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
-Με την αρ. 37/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής συνολικού
ποσού 3.118,77€ σε βάρος της παραπάνω πίστωσης με ΚΑ: 20.7325.001.
-Με την αρ. 44/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής συνολικού
ποσού 5.698,10 € σε βάρος της παραπάνω πίστωσης με ΚΑ: 20.7325.001.
-Με την αρ. 102/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής συνολικού
ποσού 15.649,25€ σε βάρος της παραπάνω πίστωσης με ΚΑ: 20.7325.001.
-Το σημερινό υπόλοιπο της πίστωσης και της ΑΑΥ/214, ανέρχεται στο ποσό των 533,88 €.
-Με την αριθμ. 295/2019απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(5η αναμόρφωση) ενιχύθηκε η
παραπάνω πίστωση με το ποσό των 15.000,00€, εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 3368/08-05-2019
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και εκδόθηκε η ΑΑΥ:497/2019.

Β) «Έχοντας υπόψη :
- Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύων ηλεκτροφωτισμού λόγω

ανταποδότικότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’
74), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 του Ν. 4555/18.
- Το γεγονός ότι η πίστωση με ΚΑ: 20.7325.001 και ΑΑΥ: 497/22-04-2019, επαρκεί για την

κάλυψη των παρακάτω έργων του ΔΕΔΔΗΕ :
1) Έργο Δήμου: 1105 / Κωδικός Ενέργειας:1310
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στο Λοζίτσι (ιδιοκτησία Ταουσίδης Θεοδόσιος), απέναντι από την παροχή
26056259, με συντεταγμένες: 40.49929/22.190916.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3870/25-06-2019.
Ποσό : 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
2) Έργο Δήμου: 1084 / Κωδικός Ενέργειας:1361
Εργασία :Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός(1) νέου στύλου καθώς και τοποθέτηση
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ενός(1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δήμου και τοποθέτηση (2) νέων φωτιστικών σε υφιστάμενους
στύλους ΜΤ.
Τοποθεσία: στην τκ Αγ. Βαρβάρας στην οικία Γιαννάτσικος Γεώργιος με συντεταγμένες:
40.498517°/ 22.247388°(στύλος)- 40.498748°/ 22.247219°- 40.498700°/ 22.246655°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3419/06-06-2019.
Ποσό : 2363,19€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
3) Έργο Δήμου: 1095 / Κωδικός Ενέργειας:1366
Εργασία :τοποθέτηση (1) ενός Φ.Σ ιδιοκτησίας ΔΕΗ σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην Τ.Κ. Δασκίου, δίπλα στην οικία Σιακαβάρα Θωμά με συντεταγμένες :
40°20'11.25"Β/ 22°10'13.43"Α.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3874/25-06-2019.
Ποσό : 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
4) Έργο Δήμου: 921 / Κωδικός Ενέργειας:1377
Εργασία :επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά (3) νέους στύλους και τοποθέτηση νέων Φ.Σ.
ιδιοκτησίας Δήμου ισχύος Να70w.
Τοποθεσία: στην Τ.Κ. Δασκίου, (2) προς οικία Κατσιγιαννόπουλος Γεώργιος( 40.336396°/
22.170004°, 40.336575°/ 22.169670° και (1) προς Κατσιγιαννόπουλος Νέστωρας(
40.334979°/ 22.171525°).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3871/25-06-2019.
Ποσό : 3472,25€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
5) Έργο Δήμου: 1138 / Κωδικός Ενέργειας:1381
Εργασία :Αντικατάσταση εννέα (9) παλαιών Φ.Σ νατρίου 150-250w σε νέα τύπου LED ισχύος
125w για την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλαισθησία του ιστορικού χώρου της Βεργίνας.
Τοποθεσία: κατά μήκος του δρόμου του τάφου του Φιλίππου Β' στο μουσείο Βεργίνας (σε όλο
το τμήμα του δρόμου μεταξύ των πρώτων δύο διασταυρώσεων).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3226/28-05-2019.
Ποσό : 483,6€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
6) Έργο Δήμου: 1140 / Κωδικός Ενέργειας:1383
Εργασία :Αύξηση ισχύος της παροχής 2603972201 από ΙΙΙΦ-Νο1 σε ΙΙΙΦ-Νο3.
Τοποθεσία: στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Μαρίνας.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2699/10-05-2019.
Ποσό : 920,74€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260397220182021.
7) Έργο Δήμου: 1083 / Κωδικός Ενέργειας:1388
Εργασία :Επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά δύο νέους στύλους και τοποθέτηση (2) νέων Φ.Σ.
70W ιδιοκτησίας Δήμου.
Τοποθεσία: στην τ.κ. Αγ.Βαρβάρας, οδός τριών Ιεραρχών- ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΛΙΔΗ ΣΤΕΛΛΙΟ.
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Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3420/06-06-2019.
Ποσό : 2314,83€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
8)Έργο Δήμου: 1116 / Κωδικός Ενέργειας:1390
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W και αντικατάσταση ενός(1) φωτιστικού
τύπου ΔΕΗ με νέο Υ.Π-70W λόγο παλαιότητας(κατεστραμμένο) σε υπάρχοντες στύλους
Φ.Ο.Π.Δήμου Βέροιας.
Τοποθεσία: στην τ.κ.Ράχης(κατοχώρια) με συντεταγμένες : 40.490274°/ 22.216654°(νέο) και
40.490719°/ 22.216790°(αντικατάσταση).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3875/25-06-2019.
Ποσό : 96,72€ με το Φ.Π.Α.(αναμένεται διόρθωση εγγράφου από ΔΕΔΔΗΕ)
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός ορίου οικισμού.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
9)Έργο Δήμου: 1144 / Κωδικός Ενέργειας:1391
Εργασία :Νέα παροχή μονοφασική 25A, τιμολογίου ΦΟΠ, για την τροφοδοσία επίτοιχου
ηλεκτρικού πίνακα φωτιστικού κορυφής.
Τοποθεσία: στην οδό Πίνδου, δίπλα στην διάταξη κτηρίου με συντεταγμένες 40.530700°/
22.202240°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3441/07-06-2019.
Ποσό : 335,26€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι:
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260566840182024.
10)Έργο Δήμου: 1145 / Κωδικός Ενέργειας:1392
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην οδό Βυζαντίου στη Βέροια, πάροδος Σταδίου 37, με συντεταγμένες:
40.534464°/ 22.200807°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3872/25-06-2019.
Ποσό : 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
11)Έργο Δήμου: 1147 / Κωδικός Ενέργειας:1393
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην οδό Δελφών 4-8 στην Βέροια με συντεταγμένες: 40.518959°/ 22.207590°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3873/25-06-2019.
Ποσό : 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.

Γ) Η καταβολή της δαπάνης γίνεται σε κατάστημα τραπέζης και τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό
των 0,80€ / κωδικό πελάτη (αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής). Το κόστος της παραπάνω
δαπάνης προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των 2,40 €.

Σύμφωνα με την αριθμ.268/88 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που αφορά
στην έγκριση σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ - Δήμου Βέροιας και των
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αριθμ.50244/26-2-2011 & 50365/4-4-2006 εγγράφων της ΔΕΗ, η επέκταση του δικτύου
φωτισμού, η τοποθέτηση και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε στύλους Φ.Ο.Π.,
γίνεται αποκλειστικά από την ΔΕΔΔΗΕ.

Με το αριθμ. ΗΜ/Φ./51384/23-10-08 προγενέστερο έγγραφό της η ΔΕΗ-περιοχή Βέροιας
μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημά μας για έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει
για ηλεκτροδοτήσεις παροχών, επεκτάσεις, μετατοπίσεις-παραλλαγές δικτύων πόλης, διότι
στην περίπτωση που δεν θεωρηθεί από την επίτροπο του Ε.Σ. το σχετικό ένταλμα του Δήμου
και δεν υλοποιηθεί το αίτημά μας θα είναι αδύνατη η ακύρωση του ήδη εκδοθέντος τιμολογίου
της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.182,43€ (10.180,03€ + 2,40€) σε
βάρος της πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001 και την αριθμ. ΑΑΥ 497/22-04-2019 με τίτλο:

«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2019, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας Δαλιγκάρο
Σωκράτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό
της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό,
μέχρι τις 03-10-2019.
Συνημμένα : Τα αριθ.: 3870/25-06-2019, 3419/06-06-2019, 3874/25-06-2019, 3871/25-06-2019,
3226/28-05-2019, 2699/10-05-2019, 3420/06-06-2019, 3875/25-06-2019, 3441/07-06-2019, 3872/25-
06-2019, 3873/25-06-2019, έγγραφα ΔΕΔΔΗΕ.

Εσωτ. Διανομή: Αρχείο Γ2
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